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 :حکم روزه در اسالم
نفسنا ومن سیئات أعمالنا نه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأإن الحمد هلل نحمده ونستعی

إله إال هللا وحده الشریک له و  من یهد هللا فال مضل له ومن یضلل فال هادی له وأشهد أن ال

 عبده ورسوله ...أشهد أن محمداً 

 :خداوند می فرماید ،مبانی بزرگ اسالم است از ارکان و روزه یکی         

                   . 

از شما فرض ل امتهای قب روزه بر شما فرض شده همچنان که بر ،ای کسانی که ایمان آورده اید»

 .«کار شویدشده تا پرهیز

: دمی فرمای و         . 

 .«رمضان حاضر باشد باید روزه بگیردماه  کسی که از شما در پس»

شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا  :سالم علی خمسبُنی اإل» می فرماید:  پیامبر  

 .«یتاءالزکاة وحج البیت وصوم رمضانإة واللصوإقام ا
، شهادت دادن به اینکه نیست معبودی که شایسته پرستش باشد بحق اسالم بر پنج بنا استوار است

 حج خانه خدا نمودن و زکات و دادن بر پا داشتن نماز و اینکه محمد فرستاده خداست و مگر اهلل و

 . مضان گرفتنروزه ر

 نماید و اگر فردی وجوب آن را انکار زه ماه مبارک رمضان واجب است ومتفقند که رو ءهمه علما

مسخره گیرد از اسالم خارج آن را به باد  تردید بیندازد و یا مسلمانان را در مورد روزه رمضان به شک و

داده شود که توبه به چنین شخصی باید دستور  ،پیامبر می باشد ، که این به معنی تکذیب خدا ومی شود

بدون  باید توسط حاکم اعدام و ند مرتد شناخته خواهد شد وه از توبه سرباز زدر صورتی ک وکند 

آزار  ی تعفن او مسلمانان راخارج از مقابر مسلمین دفن شود تا بو ،انجام مراسم اسالمی در مورد او

 ندهد.

 فضیلت ماه مبارک رمضان: 

آن گشوده  طالبان ازه های خیر برایدرو آن زیادتر و رمضان موسمیست بزرگ که ثواب اعمال در

یاد هدایت کننده مردم از این ماه به نام ن آقر در. انفاق است برکت و رمضان ماه خیر و ،می گردد

 دراحادیث زیادی  .خر آن آزادی از آتش جهنم استآ وسط آن آمرزش و ،اول آن رحمت ،دهش

چون رمضان فرا : فرمود  که پیامبرمسلم آمده است  صحیح بخاری و بزرگی این ماه وارد شده، در

شیاطین به زنجیر کشیده می  دروازه های دوزخ بسته می شود و رسد دروازه های بهشت باز شده و

 .شوند
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همچنین برای تشویق به انجام اعمال صالح دروازه  ، وعمال خیر در این ماه زیاد می شودچون ا و 

متر مرتکب گناه می شوند شیاطین به زنجیر ایمان کبرعکس چون اهل  بهشت باز می گردد وهای 

 . گر ماهها به اهداف خود دست یابندنمی توانند همچون دی کشیده می شوند و

می قرار داده است که عبارتند خداوند پنج چیز را در ماه مبارک رمضان از خصوصیات امت اسال

 : از

مردم آن را  ه وجودمی آید واثر خالی بودن معده ب نزد خدا که درخوشبو بودن دهان روزه دار  (1

 ، ورا که در اثرعبادت خدا پدید آمدهزی ؛بوی مسک نیز بهتر است ناپسند می دانند که این نزد خدا از

 آن را بهتر از خداوند خوبتر و باشد نزد پروردگار محبوب است و عبادت خدا هرچه ناشی از طاعت و

 می دهد.  نندهک به عبادت

، و مکرمند ، مالئکه هایی که معصومشان ه داران تا هنگام افطارای روزاستغفار مالئکه بر  (2

حق روزه داران قبول  مکرم قابلیت آن را دارند که دعایشان در راستی که این مالئکه های معصوم و

 .نمایدبودن روزه داران می  بلند قدر این خود داللت بر شود و

: چیزی نمانده که بندگان می فرماید روز بهشت خود را زینت می دهد و خداوند هر  (3

. خداوند هرروز بهشت بسوی تو آیند. مشقت یعنی مشقت دنیا ند ونافک دوش بر نیکوکارم مشقت را از

 .برای رسیدن بدان تشویق نماید ش رازینت می دهد تا بندگان را

ف مانند دیگر ماهها نمی توانند به اهدا در این ماه مبارک شیاطین به زنجیر کشیده می شوند و  (4

این از فضل خدا بر بندگان صالح می باشد که دشمنشان را زندانی کرده لذا ما مشاهده  خود برسند و

دوری از  اعمال خیر وبیشتر رغبت به انجام  می کنیم که پرهیز کاران در این ماه نسبت به ماههای دیگر

 . نشان می دهند خود گناه را از

را می آمرزد بشرط اینکه حق  امت محمد  خداوند در آخرین شب این ماه مبارک گناهان  (5

. پس ماه مبارک رمضان برای کسیکه از به جای آورده باشد روزه را این ماه مبارک مانند نماز و

که شایسته است آنرا غنیمت  عبارت شود نعمتیست بس بزرگ مشغول طاعت و گناهان دوری نماید و

 .شمارد

 :فضیلت روزه

همه امتها فرض گشته است خداوند می  زیرا عبادتیست که بر ؛تیکی از بهترین عبادات اسروزه 

فرماید:                                  

  .  

امتهای قبل از شما فرض شد  شما فرض شده همچنانکه بر ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر»

 .«تا پرهیزکار شوید
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اینکه روزه  و ،دکنارزشمند بودن این عبادت می  واجب شدن روزه بر همه امتها داللت بر عظمت و

 . در صحیح بخاری وگناهان است فضایل روزه بخشایش یکی از .اجر بزرگی است دارای ثواب و

م من فر له ما تقد  من صام رمضان امیاناً واحتساباً  غ  »فرمود:    بوهریره روایت شده است که پیامبرمسلم از ا
. اش آمرزیده می شود اخالص روزه بگیرد گناهان گذشته حال ایمان و کسی که رمضان را در «ذنبه

از وجوب روزه در کراهیتی  ثواب آن بدل راه ندهد و اجر و یعنی اینکه هیچ شکی در وجوب روزه و

حدیث قدسی  در ،عبادات روزه را مختص خود قرار داده است در بین سایر . خداونددل نداشته باشد

 :می فرماید

روزه  زیرا که اخالص در؛ می دهم من پاداش آن را روزه برای من است و «جزی بهفإنه لی وأنا أ»

آن اطالع  روزه دار از جز خدا وهیچ کس  پروردگارش و یست بین بنده و، که روزه سرّظهور می کند

آن امتناع  از نوشیدنی دست می یابد و  در جای خلوت به خوردنی و ، شخص روزه دارنمی کندپیدا 

از جمله فضایل روزه این است که فقط خداوند مقدار  . ومطلع است می کند زیرا که می داند خدا از او

 :ی که ذکر شد فرمودئحدیث قدسی زیرا که خداوند در ؛بس ثواب آن را می داند و اجر و

مشقت  روزه بردباری و چون در اندازه آن را ذکر نکرد و من ثواب آن را می دهم و «ا اجزی بهوأن»

﴿ خداوند می فرماید: ،ب استوجود دارد اجرآن بی حسا               

﴾ «شودحساب داده میبی ردباران اجر نه به بهرآی». 

ن آتش جهنم را از خود که بنده مومن با آروزه آن است که روزه همانند سپریست یکی از فضایل 

چون یکی از  و (مقابل دوزخ یا گناهان در)  روزه سپریست»: می فرماید   . رسول اکرمدور می کند

  «.با کسی درگیر نشود فریاد نکشد و وشما روزه باشد پس ناسزا نگوید 

می   از جمله فضایل روزه است پیامبر برخوردار است نیز آن دو سُروری که روزه دار از آن

، چون افطار کند از افطارش خوشحال دو سرور است که بدان شاد می گرددبرای روزه دار »: فرماید

خوشحالی او هنگام افطار به  اام «ردگارش به روزه اش شاد می گردد.هنگام مالقات با پرو می شود و

، این هترین عبادات است به اتمام رساندتوانسته عبادت روزه را که از ب از فضل خدااین دلیل است که 

اما خوشحالی او هنگام مالقات با  موفقیت در حالی است که عده زیادی از آن محروم گشته اند. و

ثواب خود را درحالی که شدیداً بدان احتیاج دارد کامالً نزد  پروردگارش برای این است که اجر و

 . به روزه اش شادمان می شودد که در این حال خداوند می یاب

 ب، از عبداهلل بن عمررای روزه داران در روز قیامت استب دار از جمله فضایل روزه شفاعت روزه و

، روزه می گوید قرآن شفاعت بنده می کنند روز قیامت روزه و»فرمود:   روایت شده است که پیامبر

خواب شب را  :ن می گویدآقر کردم پس مرا شافع او گردان وشهوت را از او منع  پرودگارا خوراک و

 «.ز او گرفتم پس مرا شافع او گردان، پس هر آندو شفاعت می کنندا
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 همرا ه با آداب آن و آنچه ذکر شد جزئی از فضایل روزه بود که تا انسان روزه را بطریقه صحیح و 

حیح به انجام م تا روزه را بطریقه ص. پس کوشش کنیام ندهد آن فضایل نصیبش نمی گرددتقوا انج

 . رسانیم

 :تراویح فضیلت قیام و

خداوند بندگان خود را به واجباتی مکلف نموده که جایز نیست در آن کوتاهی ورزند و به اضافه 

وجل  بیشتر به خدای عزّ آنها را به مستحباتی تشویق نموده است تا اعمالشان کاملتر شود و ،واجبات

ی . خداوند بر پا دارندگان این نماز را مواجب نماز شب استجمله اعمال اضافه بر  . ازب یایندتقرّ

 ستاید ومی فرماید: 

﴿              .﴾ 
و از بندگان خدا کسانی هستند که شب را در حال سجده وقیام برای پروردگارشان احیا می »

 «.کنند

 !ای مردم» :می فرماید . و«ماز بعد از نماز فرض نماز شب استبهترین ن»: می فرماید  و پیامبر 

به سالمتی به بهشت  هنگامی که مردم خوابند نماز گذارید که خوراک بدهید و آشکارا سال م کنید و

 .«وارد می شوید

می   مبر. پیاامتیاز خاصی برخوردار است ( درماه مبارک رمضان از فضیلت ونماز شب )قیام و

 کسی که قیام رمضان را از روی ایمان و «فر له ما تقدم من ذنبهغ   میانًا واحتساباً إ ام رمضانمن ق» :فرماید

ثواب  . ایماناً یعنی این که ایمان به اجر وگناهان گذشته اش آمرزیده می شود اخالص بجای بیاورد

از شب را ریا کارانه نخواند بلکه برای حصول احتساباً یعنی نم برای بر پاکنندگان این نماز داشته باشد و

بر این  .یابدتا اول فجر ادامه می  . وقت نماز شب بعد از نماز عشاء شروع می شود وثواب باشد و اجر

این فرصت بزرگ را غنیمت  من باید عاقل باشد وؤاساس نماز تراویح نیز شامل نماز قیام است که م

 . شمارد

بعد از چهاررکعت کمی به استراحت می پرداختند لذا  نی می خواندند وچون نماز تراویح را طوال -

 جماعت در مسجد برگذار کرد پیامبر اولین کسی که نماز تراویح را با این نماز به تراویح مشهور شد و

  مردم زیاد به این نماز روی آوردند پیامبر از اینکه مبادا این نماز بر  های بعدیچون شب  . وبود

 . ر نشدندض شود شب سوم یا چهارم برای نماز حاضامتش فر

، بعضی از احادیث داللت می دهد که ات نماز تراویح اختالف نظر دارنددر مورد عدد رکع ءعلما

بعضی دیگر  سه رکعت و بعضی از مسلمین بیست و وتر سیزده رکعت است و نماز تراویح همراه با

 در این مورد روایت امام بخاری از ام المومنین عایشهترین روایت  ، صحیحآن را می خوانند بیشتر از

 در ماه مبارک رمضان سوال شد و   است که از أم المؤمنین درباره کیفیت نماز پیامبر رضی اهلل عنها
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اما مهم به آرامی  ،دندخواننمی  بیشترن از یازده رکعت غیر رمضا در رمضان و  پیامبر :فرمودند

بسیار طوالنی می  اوایل نماز تراویح را ، مسلمانانِیت خشوع درآن استرعا خواندن نماز تراویح و

 .خواندند

انجامید که با  می جایی به طولتا ئت امام به صدها آیه می رسید وقرا :دویمی گ  دسائب ابن یزی

، نماز تراویح را چنان به سرعت چیزیست که امروزه مشاهده می کنیماین خالف  . وعصا می ایستادیم

ز ارکان نماز است نیز وانند که نه تنها سنتهای نماز را به جا نمی آورند بلکه آرام گرفتن که امی خ

سرعت امام تا اندازه ای که جماعت نتواند سنن نماز را  :رحمهم اهلل گفته اند ء. علماترک می شود

ود نیز الن نماز می شبجای آورد مکروه است چه رسد که امام رکن نماز را که ترک آن باعث بط

با آداب  پس سعی کنیم نماز تراویح را درمساجد برگذار کنیم که امام نماز را به آرامی و .بجای نیاورد

انجام  شبهای رمضان را به لغو و برکت حریص باشیم و برای انجام این نماز پر سنن بجای می آورد و و

 .کارهای بیهوده ضایع نکنیم

 

 :کید شودأآن ت رماه مبارک ب اعمالی که شایسته است در

این ماه  ن درآزیرا که تمامی قر ؛این ماه از امتیاز خاصی برخوردار است ن کریم درآقرائت قر (1

با ماه مبارک رمضان  دررا ن آهرسال یک بار قر  پیغمبر از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده و

 . مسلمانان اوایل درسه نمودل آخر از عمرش دوبار مدارسا در می کرد و1جبریئل علیه السالم مدارسه

 .ن مشغول می شدندآاین ماه مبارک زیاد به تالوت قر

 ابراهیم نخعی در ، قتاده ون مشغول می شدآبه قر امام مالک رحمه اهلل تدریس را ترک می نمود و 

 .ن را ختم می کردندآسه شب یکبار قر رمضان هر

  یت شده است که رسول اهللروا ابن عباس  مسلم از صحیح بخاری و : درصدقه دادن (2

وقت  هر رمضان هنگامی که جبرئیل علیه السالم با او دیدار می نمود از در ، وترین مردم بودسخی 

 .دیگر بخشنده تربود

ده    پیامبر  ،عبادت خدا مسجد برای طاعت و تن درمسجد: یعنی نشس اعتکاف نمودن در (3

 حصول ثواب و کاف مشغول شدن به ذکر خدا و. هدف از اعتاعتکاف می کردند رمضان را روز آخر

از  ن شود وآقرائت قر عبادت و است لذا الزم است اعتکاف کننده مشغول ذکر و لیلة القدررسیدن به 

 .اشکالی ندارد عبادت نباشد جایز است و صحبتهای بیهوده بپرهیزد اما اندک صحبتی که از ذکر و

از این یکی  در لیلة القدرزیرا که  ؛آن ( بخصوص دهه آخر و شبهای فردنماز شب )قیام (4

 .است ماه بهتر آن از عبادت هزار عبادت در ن نازل شده وآآن قر شبی است که در القدر لیلة، شبهاست

                                                 
 .بالعکس پیغمبر گوش می دادند و ( یعنی اینکه جبرئیل می خواندند و 1
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 :مورد روزه مسایلی در

نمی تواند روزه بگیرد حکم شرع  به مرضی است که امید به بهبود آن نیست و : شخصی مبتالسوال

 ؟ مورد چنین شخصی چیست در

نمی تواند روزه بگیرد روزه  شخصی که مبتال به مرضی است که امید به بهبودی آن ندارد و: جواب

 روزی که روزه نگرفته یک مسکین را مقابل هر او واجب است که در اما بر او واجب نیست، بر

 خانه می پزد و در یا شامی را طریق می تواند انجام دهد اول اینکه نهار به دو آن را خوراک بدهد و

 .می کنددعوت  مساکین را

گرم برای  066خشکه به مساکین تقدیم می کند که مقدار آن مقابل  دوم اینکه خوراک را

 .آن استفاده می کنند می باشد غالباً مردم محل ازنوع خوراکی که  هرمسکین از

 ؟ روزه مؤثراست نمودن در سوال: آیا استفراغ

صورتی که عمدی نباشد به  در کردن اگر عمدی باشد روزه را باطل می کند و غ: استفراجواب

اگرشخصی احساس کرد که تا چند لحظه  . وروزه باطل نمی شودکند وی غلبه  بر غگونه ای که استفرا

این حالت هیچگونه عکس  دربراو غلبه می کند  غاستفرا کرده و خارجبه بیرون  دیگر معده اش غذا را

آن  اگر شدن غذا کمک کند روزه اش باطل می شود و اخراجبه  خود نشان ندهد چون اگر العملی از

 این حال اگر خودش را انجام دهد در فرو نشاند به بدنش ضرر می رساند پس بگذارد بدن کار را

 غلبه کرد روزه اش باطل نمی شود. او  بر غاستفرا

 ؟ ده می شود جائزاستبر گی نفس بکاربرای روزه دار استعمال اسپرئی که برای تن : آیاسوال

ماده ای که از آن  زیرا ؛باطل نمی کند روزه را است و جایز : استعمال اسپری برای روزه دارجواب

 . به معده نمی رسد است و خارج می شود بخار

 ؟ آن روزه نگرفت چقدراست : مسافت سفری که می توان باسوال

 ( کیلومتر. 33را قصر کرد یعنی معادل ) : مسافتی است که بتوان با آن نمازجواب

 ؟ رمضان با همسر خود جماع کند چیست : حکم کسی که درسوال

 ، اگرواجب است که برده ای را آزاد کند وی بر : چنین شخصی مرتکب گناه شده است وجواب

 اچنانکه از روزه گرفتن نیز عاجز بماند شصت مسکین ر وپی روزه بگیرد  نتوانست شصت روز پی در

 . شده باشد شامل حکم مذکور می شود بدون اکراه تسلیم با رضایت و زن نیز اگر .خوراک بدهد

 ؟ ال سفر جماع کنند کفاره الزم استدرح روز رمضان و مردی که در زن و : آیا برسوال

 ، حال خواه روزه را باروزه نگیرد : برآنها کفاره الزم نیست چون جایز است که مسافرجواب

 . نماید یا باجماع خوردن قطع

 ؟ امتحاناتشان روزه نگیرند دانشجویان می توانند به خاطر آیا دانش آموزان و :سوال

 .شب به مراجعه دروس خود بپردازند می توانند زیرا که ضرورتی ندارد و ؛: جایز نیستجواب
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 ؟ ادت ماهیانه هستند روزه واجب استحال ع دخترانی که در زنان و : آیا برسوال

 از واجب است که بعد : نه تنها که روزه برآنها واجب نیست بلکه جایز نیست روزه بگیرند وجواب

 . حالت پاکی قضا نمایند رمضان در

 ؟ روز رمضان استعمال عطر جایز است : آیا درسوال

یست رمضان اشکالی ندارد مگر بخور که استنشاق آن جایز ن : استعمال و بو کردن عطر درجواب

 . ارد معده می شودچونکه دودش و

 ؟ دوای غرغره روزه را باطل می کند : آیاسوال

 . باطل نمی کند صورتی که دوا پایین نرود روزه را : درجواب

 ؟ ان و بلغم باعث بطالن روزه می شود: آیا فرو بردن آب دهسوال

 . جواب: این عمل روزه را باطل نمی کند

 ؟ می شودتزریق سوزن/ پیچکاری روزه باطل  : آیا باسوال

انسان را از غذا  جواب : تزریق سوزن بردو نوع است یک نوع که جای خوراک را می گیرد و

 ، اینگونه تزریقات روزه را باطل می کند اما تزریقاتی که جای غذا را نمی گیرد ومستغنی می سازد

 .مال می شود روزه را باطل نمی کندفقط به هدف عالج استع

 ؟ ودبینی سبب باطل شدن روزه می ش و گوش : آیا قطره چشم وسوال

به  صورتی که به معده برسد روزه را باطل می کند اما اگر : استعمال قطره های نامبرده درجواب

 . حلق احساس کند معده نرسد روزه را باطل نمی نماید گرچه طعمش را در

أخیر طلوع آفتاب به تقبل از  می تواند غسل جنابت را تا بعد از اذان صبح و : آیا روزه دارسوال

 ؟ اندازد

 . روزه پدید نمی آورد نقصی در : این عمل جایز است ووابج

این برکت  مقصود از «سحریها برکت است که درسحری کنید حقاً» می فرماید :  : پیامبرسوال

 ؟ چیست

 ، اما برکت شرعی همان اطاعت ازبدنیست این حدیث برکت شرعی و : مقصود از برکت درجواب

سحری خوردن  با این است که روزه دار برکت بدنی در سحری خوردن می باشد و در  پیغمبر امر

 . ود را برای روزه داری قوّت می دهدبدن خ

ع سحری را بعد از طلو : شخصی بعد از سحری خوردن متوجه می شود که اشتباه کرده وسوال

 ؟ فجرخورده است حکم روزه او چیست

 . زیرا که این کار عمد ی نبوده است ؛: روزه اش صحیح استجواب

 ؟ چیست لیلة القدر: عالمات سوال
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من دلش آرام ؤشخص م القدرآن است که آن شب شبی است آرام و لیلةجمله عالمات  : ازجواب

 القدرآفتاب صاف و لیلةصبح  رغبت بیشتری به او دست می دهد و خیر برای انجام کار می گیرد و

 .بدون شعاع طلوع می کند

 ؟ب استروز روزه واج برای هر ،شب : آیا نیت هرالسو

سحری خوردن خود نیت به  شب قبالً نیت کرده شود و روزه رمضان باید از : برای هر روزجواب

 . اینکه قصد روزه داشته باشد زیرا که او برای سحری از خواب بلند نمی شود مگر ؛روزه گرفتن است

 ؟ مقدار آن چقدر است : زکات فطر از چه چیزی باید باشد وسوال

 هر بر آن استفاده می کنند و نوع خوراکی باشد که اکثریت اهل محل از زکات فطر باید از: جواب

 است به فقرا و فطر کسانی که مخارج آنها را عهده دار فرد مسلمان واجب است که زکات فطر خود و

رمضان شروع  فتاب روز آخرغروب آ ، وقت آن ازچهل گرم است مقدارآن دو کیلو و ،مساکین بدهد

مذهب  ، درعید حرام است نماز خیر انداختن آن تا بعد ازأبه ت تا نماز عید نیز ادامه دارد و می شود و

 تا غروب روز عید نیز ادامه دارد. اول رمضان اخراج نمود و از شافعی می توان آن را

 ؟ فتن به حرام روزه را باطل می کند: آیا سخن گسوال

 :ند می فرمایدجواب: خداو                         

       . 
از شما فرض شده  امتهای قبل ای کسانی که ایمان آورده اید روزه برشما فرض شده همچنانکه بر 

انجام  تقوا یعنی دوری از حرام و زه حصول تقواست وحکمت از وجوب رو. پس تا پرهیزکارشوید

عمل به آن را ترک نکند پس خداوند تعالی  کسی که سخن دروغ و»می فرماید:    . پیغمبرواجب

  «.آشامیدنی خود را ترک کند نیازمند آن نیست که خوردنی و

 ن نسبت به روزه دارامثال آ فروش حرام و ، خرید وین اساس دوری از حرام مانند دروغ، غیبتبر ا

ماه مبارک رمضان از تمامی محرمات دوری کند بقیه سال  انسان در اگر کید قرار گرفته است وأمورد ت

روزه باید بگوییم که روزه را  مورد تاثیر سخن حرام در در . امایز موفق به دوری ازآنها خواهد شدن

 .روزه را ضایع نماید اجرممکن است تمامی  روزه می کاهد و باطل نمی کند اما از اجر

 هلل علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.بنعمته الصالحات وصلی االحمد هلل الذی تتم 
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 :حیح شبانه روزص اذکار

 : وسایل نقلیه شدن حیوان یا هنگام سوار

ُکُ مُ اُوُ ناُهذُ ل ُرُ خُ ذیُسُ الُ ُانُ بحُ سُ »له لِ مدُاهلل، الحَ سمِبِ .1 الحمد  «بونلُ نقُ مُ ناُلُ بُ اُإلیُرُ نُ قرنینُوإُ مُ ُهُ اُلُ نُ ا

    .«إالُأنتُالذنوبُ رُ غفُ ی ُُالُهُ إنُ لیُفُ ُراغفُ ،ُفُ فسین ُُمتُ لُ یُظُ إنُ ُمُ هُ للُ ا ُُکُ انُ بحُ سُ »( مرتبه 3مرتبه( اهلل اکبر) 3هلل )

       ()ترمذی

 یقیناً برایمان مسخرساخت و ( رات ذاتی که بدون توانایی ما این )وسیله، پاک اسبسم اهلل الحمد هلل

. پاک هستی تو مرتبه( 3( اهلل اکبر )مرتبه 3، الحمد هلل )ان باز گردانیده خواهیم شدما بسوی پروردگارم

 . تو خود ستم کردم پس بیامرز مرا که یقیناً کسی گناهان را نمی آمرزد مگر بر ،من ای پروردگار

 .م داخل شدن به مسجد اول پای راست( هنگا2

 ابوداود()   «.جیمالرُ ُالشیطانُ ُنُ القدیمُمُ ُهُ انُ لطُ سُ یمُُوالکرُ ُهُ جهُ وُ بُ ظیمُوُ العُ ُاللُ ب ُُوذأعُ »

بعد  و) .شیطان رانده شده به سلطه ازلیش از ( نیکویش وبه وجه )ذات پناه می برم بخداوند بزرگ و

 (.المسجد بخواند تحیة رکعت نماز دو

 اند ( )بخاری(اگر کسی ازشما به مسجد وارد شد ننشیند تا وقتی دو رکعت نماز بخو)

  :( هنگام شنیدن اذان3

 ( د همانطورکه موذن می گوید بگویید.   )مسلمشنیدی ندای اذان را اگر

 :( بعد از اذان4

ُيذالُ ُاُ حمودما ُمُ اقمُ ُثهُ وابعُ ُةُ ضیلُ الفُ وُ ُةُ سیلُ الوُ ُداُ مُ حُ مُ ُآتُ ُة ،مُ ئ ُاالقُالةُ الصُ وُ ُةُ امُ التُ ُةُ عوُ الدُ ُهُ ذُ هُ ُبُ رُ ُمُ هُ اللُ »
 ( بخاری)    .«هدتُ عُ وُ 

را  انگیز او بر برتری و قربت و   استوار، بده به محمد نماز این دعوت کامل و پروردگارِ !خداوندا

بهشت  از وسیله یا مقام محمود مکان شفاعت در منظورمقام محمودی که وعده اش کرده ای. ) در

خواهد    رسول ما حضرت محمدحاصل می شود که إن شاءاهلل  بندگان را است که فقط یکی از

 ( بود.

 :نماز فریضه ( بعد از5

  ()ابوداود  «ُکبادتُ سنُعُ حُ وُ ُکُ کر ُشُ وُ ُکُ کر ُلیُذُ يُعُ نُ عُ أ ُُمُ هُ اللُ »

 . معوذات و آیة الکرسیبعد قرائت  . وبهترین عبادتت سپاس گفتنت و و ذکر خداوندا کمکم فرما بر

 :  اول پای چپ مسجد ( هنگام خروج از0

 ( )مسلم  «مُصلُعلیُمحمد،ُاللهمُإنیُأسألکُمنُفضلکلهال»

نیکی و  ، پروردگارا بدرستیکه من خواستارمحمد صلی اهلل علیه وسلم پروردگارا درود بفرست بر

 . تو هستم احسان از
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 : ( هنگام داخل شدن خانه7

ُُو» ُالمولج ُخ یر  ُأسألک ُإنی ُبُ اللهم ُالمخرج ُو ل جنُ ُسمُ خیر ُبُ الل ُوُ جنُ رُ خُ ُاللُ ُسمُ ا ُعُ ا ُلی ُنُ ب  ُرُ الل   «النُ کُ و ُت ُ ُا
 (  اهل خانه سالم کند.    )ابوداود سپس بر

، بنام خدا وارد شدیم بنام خدا بهترین خروج تو بهترین ورود و پروردگارا بدرستیکه می خواهم از 

 . برخداوند پرودگارمان توکل نمودیم خارج شدیم و

 : آشامیدن ( هنگام خوردن و3

آن ذکرکند پس  اول فراموش کرد که در اگر ببرد و خواست غذا بخورد اسم خدا راکسی  اگر 

 ( )ترمذی     ُ«وآخرهُهُ ل ُوُ بسمُاللُأ»بگوید: 

 : نوشیدن انتهای خوردن و ( در9

 ()حاکم «ةوُ یُوالق ُ نُ مُ ُولُ حُ ُیرُ نُغُ نیهُمُ ق ُز ُرُ اُالطعامُوُ ذُ يُهُ نُ مُ أطعُ ُذيالُ ُلهُ ل ُُمدُ الحُ »ُ

 . خودم روزیم کرد توانایی از آنرا بدون قدرت و این غذا اطعامم نمود و که با ندی راستایش خداو

 : ( نماز توبه 16

آمرزش  دو رکعت نماز بخواند و سپس وضوء نیکویی بگیرد و هربنده ای که مرتکب گناهی شود و

 ( می بخشد.      )احمد را بخواهد حقاً خداوند او

 : ( هنگام عطسه11

اوهم بگوید  اهلل و مسلمانش به او بگوید یرحمک برادر و زد بگوید الحمد هلل کسی عطسه اگر

 یهدیکم اهلل ویصلح بالکم     ) بخاری ( 

 :به مرض ( هنگام دیدن شخص مبتال12

 (.)ترمذی   «ممنُخلقُتفضیالُالحمدُللُالذیُعافانیُمماُابتالکُبهُوفضلنیُعلیُکثیر»

بسیاری از  بر نموده و بدان مبتال را ا ازآنچه که توسپاس خداوندی که تندرستی بخشید مر

 .مخلوقاتش برتریم داد

 ( برخواست نشست ومجلس: ) ( درپایان هر13

  (ترمذی) «سبحانکُاللهمُوبحمدکُأشهدُأنُالإلهُإالأنتُأستغفرکُوأتوبُإلیک»

 تو نیست و شهادت میدهم که معبودی جز حمد گویم و را تو منزه هستی تو ای خداوند  و پاک و 

 . توبه می کنم و به تو استغفار

.   بهشت بنا می نهد قصری در خداوند برای اوبخواند را ( کسی که ده مرتبه سوره اخالص 14

 ( )احمد

ای او کاشته می شود.     بهشت بر ( کسی که گفت سبحان اهلل العظیم وبحمده درخت خرمایی در 15

  () ترمذی
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 ( هنگام خوابیدن: 10

 ( مرتبه   )بخاری 3 «کادُ بُ عُ ُثُ بعُ ت ُُومُ کُیُ ذابُ نيُعُ قُ ُمُ هُ أحیاُاللُ وُ ُأموتُ ُمُ هُ اللُ ُکُ باسمُ »

انگیختن  روز بر عذابت در زنده می شوم خداوندا نجات بده مرا از بانام تو خداوندا می میرم و

ی شود ناس م فلق و المعوذات را که شامل سوره اخالص و و آیة الکرسیآن  بعد از .  وبندگانت

 .واندبخ

 : خواب شدن از ( هنگام بیدار17

  (بخاری ) «یاناُبعدُماُأماتناُوإلیهُالنشورالحمدُللُالذیُأح»

)زنده  بسوی اوست روز رستاخیزبازگشت  مرگ زنده نمود و بعد از را ستایش خداوندی که ما 

  .(شدن مردگان

 ( ( هنگام ورود به توالت )اول پای چپ13

 .«ثبائُ الخُ وُ ُثُ بُ الخُ ُنُ مُ ُکُ وذُبُ عُ أ ُُيإنُ ُمُ هُ اللُ ُ،اللُسمُ بُ »
 شیاطین مذکر و خبث اجنه و از پلیدان )منظور پلید و بسم اهلل خداوندا همانا بتو پناه می برم از

 . ؤنث آنهاستازخبائث م

 ( توالت: )اول پای راست ( هنگام خارج شدن از19

 ( )ترمذی      «کفرانُ غُ »  

 .آمرزش می طلبم

 «اهلل سم  ب  »: وضو قبل از( 26

عُ حمُ مُ ُأنُ ُدُ هُوأشهُ ل ُُریکُ الشُ ُهُ حدُ إالُاللُوُ ُهُ أنُالإلُ ُدُ أشهُ » :وضو ( بعد از21 لنیُهمُاجعُ اللُ ُولهُ سُ ر ُوُ ُهُ بدُ داُ 
 «.رینهُ طُ تُ المُ ُنُ مُ ُلنيابینُواجعُ وُ الت ُ ُنُ مُ 

شهادت می  و نیست وشریکی برای ا شهادت می دهم که نیست هیچ معبود حقی جز خدای یگانه و

 . بده پاکان قرار جمله توبه کنندگان و فرستاده اوست خداوندا مرا از دهم که محمد بنده و

 «.ةُ وُ یُوالق ُ منُ ُولُ حُ نُغیرُ مُ ُنیهُ ق ُزُ اُورُ ذُ هُ ُانيکسُ ُُذيالُ ُلهُ ل ُُمدُ الحُ »: ( هنگام لباس پوشیدن23

 .م نمودخودم روزی قدرتی از یرو وآنرا بدون ن این لباس پوشاند و حمد خداوندی که مرا با 

 ُ«.باللإالُ ُةُ وُ ق ُ ُوالُ ُولُ حُ الُ یُاللُوُ لُ عُ ُلتُ کُ و ُت ُ ُاللُ ُسمُ ب ُ» :هنگام خروج از خانه (24 
نیرو و  قدرتی نیست مگر هیچ نیرو و ( وبه خدا وا گذاشتم خدا نمودم )کارهایم را بسم اهلل توکل بر

 .قدرت اهلل

 «أن الإله إالأنت أستغفرک وأتوب إلیک سبحانک اللهم وبحمدک أشهد»

 


